
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Schriftelijke vragen over Corona-opvang 
 
Rotterdam, 9-10-2020 
 
Geacht college, 
 
Tijdens ‘de eerste golf’ van de coronacrisis kregen alle dak- en thuisloze Rotterdammers, 
ook EU-onderdanen die normaliter geen recht hebben op opvang en dak en thuisloze 
ongedocumenteerden, toegang tot de opvang. Het Rijk betaalde voor deze opvang. Door 
deze uitbreiding van faciliteiten is het de Rotterdamse dak- en thuislozen redelijk gelukt 
zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dit is niet alleen vanuit humaan oogpunt 
belangrijk, maar ook omdat de traceerbaarheid en isolatie van eventuele gevallen van 
Covid-19 moeilijker is op het moment dat mensen op straat verblijven. 
 
Nu het Rijk alleen financieel bijdraagt aan RIVM-goedgekeurde opvang voor mensen met 
de juiste rechten gaan gemeentes hun eigen weg. In een brief1 van 3 juni jongstleden 
gaf wethouder de Langen het volgende aan voor Rotterdam: “Hiertoe zal als eerst de 
opvang van niet-rechthebbenden en buitenslapers (verlengde van de winteropvang) 
geleidelijk afgebouwd worden. Vanaf heden wordt dan ook ingezet op uitstroom van deze 
doelgroep zodat uiterlijk 1 juli de afbouw is afgerond en de extra sporthallen die hiervoor 
ingezet zijn kunnen gaan sluiten”. 
 
Nu het aantal coronabesmettingen weer aanzienlijk toeneemt willen wij van het 
stadsbestuur weten of Rotterdam klaar is om de brede opvang weer te openen. We zijn 
van mening dat we ook in de huidige ‘soft lockdown’ overwegingen als 
‘rechthebbendheid’ of kosten geen afweging mogen zijn voor een degelijke opvang. 
Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit het beschermen van de volksgezondheid en 
voorkomen van besmettingen vinden wij het belangrijk dat wij de allerkwetstbaarsten in 
onze stad beschermen. Daarom stellen wij de volgende vragen:  
 
 

1. Wat is op dit moment het aantal geldige CO-passen en wat is de totale capaciteit 
van de crisisopvang? 

2. Is op dit moment de capaciteit van de nachtopvang voldoende voor het verlenen 
van onderdak aan alle mensen met een CO-pas? Zo nee, wat is de schatting van 
de omvang van de groep die wel toegang wil tot de opvang maar vanwege 
capaciteit geen toegang krijgt? 

3. Bent u bereid, gezien het toegenomen besmettingsrisico, de opvang weer open te 
stellen voor alle Rotterdamse dak- en thuislozen? Zo nee, waarom niet? 

4. Bent u bereid om bij de rijksoverheid te lobbyen om de financiering voor deze 
‘corona-opvang’ opnieuw te starten? 

 
1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8817987/1/s20bb007000_2_33671_tds 
 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8817987/1/s20bb007000_2_33671_tds


5. Hoeveel niet rechthebbenden en buitenslapers heeft Rotterdam opgevangen door 
regeling van het rijk?  

6. Waar houden de mensen die niet meer opgevangen worden zich nu op?  
7. Hoe beoordeelt u het extra risico dat deze mensen lopen om alsnog besmet te 

worden? 
8. Hoe beoordeelt u het risico voor de volksgezondheid doordat deze mensen vaak 

moeilijk afstand kunnen houden en in niet hygiënische omstandigheden moeten 
leven?  

 
Gezien de ontwikkeling van het virus lijkt het er niet op dat wij snel van COVID-19 af 
zijn. De noodzaak tot een bredere opvang zal bij een eventuele derde golf weer spelen. 
Daarom pleiten wij voor een Corona-opvangsregeling. Deze regeling kan vergelijkbaar 
zijn met de winteropvang en gaat in wanneer objectieve besmettingscijfers een bepaald 
punt bereiken, bijvoorbeeld op basis van het Corona-dashboard. Op deze manier kan 
voorkomen worden dat er last-minute opvang geregeld moet worden in een tijd waarin 
toch sprake is van maatschappelijke druk en uitval door ziekte. 
 

9. Bent u bereid het idee van Corona-opvang te onderzoeken en hiervoor parameters 
te bepalen? 

10. De winter is ook weer in aantocht. Hoeveel plekken heeft de gemeente 
beschikbaar om bij het ingaan van de winterregeling op te schalen naar de 
gewenste wintercapaciteit? De gemeente maakt daarbij vaak een verdeling in 
capaciteit t.b.v. opvang van alleen rechthebbenden (eerste fase) en opvang voor 
iedereen (tweede fase). Graag in de beantwoording de capaciteit voor zowel 
eerste als tweede fase. 
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